
 
 

 

  
 

  
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Zondag 14 augustus 2022 – 10e zondag na Pinksteren  (via livestream en Kerkomroep)  
 
Voorganger, ambtsdrager, lector, koster en organist, worden vermeld in de liturgie van deze zondag. 
 
WELKOM 
Van harte welkom bij deze viering. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om koffie/thee 
te drinken en elkaar te ontmoeten. Blijvend bent u ook welkom bij de uitzending van onze diensten via 
livestream en kerkomroep. Met een hartelijke groet! De kerkenraad van de Bergkerk 
 
Collectes: 
De 1e collecte is de Diaconale collecte bestemd voor de Wijkdiaconie 
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk  
onder vermelding van: collecte 14 augustus 
              
De 2e collecte is voor Kerk en Pastoraat bestemd voor de Wijkgemeente 
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse           
Wijkgemeente Bergkerk onder vermelding van: collecte 14 augustus 
 
De 3e collecte is bestemd voor bijdrage eredienst         
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnr. NL21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse           
Wijkgemeente Bergkerk onder vermelding van:  3e collecte  
 
Kindernevendienst  
Elke eerste zondag van de maand is er kindernevendienst. Op de andere zondagen staat er een 
‘kindernevendienstdoos’ op een tafel achterin de kerk. Met kleurplaten, bijbelverhalen, bijbel-in-stripvorm  
en puzzels.  
 
OMZIEN NAAR ELKAAR 
Ziekte, opnames e.d. kunt u doorgeven aan: 
       -   ds. Martine Nijveld  me.nijveld@ziggo.nl  of 070 779 07 24 // 06 16 733 742  

-   en/of aan pastoraal ouderling Aaltje Visser, elsevis@hotmail.com of 070 323 32 20  
 
Vanuit de gemeente: Een kaartje naar Leen Slegers 
Leen Slegers is vanwege een ernstige infectie opgenomen in het ziekenhuis. Hij ligt in het 
Universiteitsziekenhuis in Frankfurt, waar één van zijn kinderen woont. Het is natuurlijk heel fijn als hij ook 
vanuit onze gemeente kaarten krijgt. U kunt deze sturen naar zijn zoon: 
 
Leen Slegers 
c/o Arnd Slegers 
Am Henninger Turm 37 
60599 Frankfurt am Main 
Deutschland 
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Samen aan tafel 
Vandaag zondag 14 augustus vieren we het avondmaal. Ook thuis kunt u meevieren: als u een stukje brood en 
een bekertje wijn of druivensap klaarzet, vieren we het avondmaal in verbondenheid. Centraal staat de lezing 
van psalm 84, over mus en zwaluw die een plek vinden bij de Eeuwige. Vrije zielen, huismussen, vreemde 
vogels, zoekende fladderaars: voor ieder van ons een plaats aan de tafel (lied 388). Martine Nijveld 

                                                                                                                                                         
Zondag 14 augustus 
Deze dienst op 14 augustus wordt een dienst, die wat anders verloopt, dan u gewend bent. 
We vieren met elkaar het Heilig Avondmaal, na de dienst is er gelegenheid koffie/thee te drinken, maar 
daarna hoeft u nog niet naar huis. We gaan met elkaar iets leuks doen en daarna staat er een lekkere lunch 
voor u klaar.  
 
Feest van de doop  
Een feestelijke dienst vieren we op zondag 21 augustus. Dan wordt Mauk gedoopt, zoontje van Remi van Zwet 
en Marieke Smits, broertje van Linde. Op de voorkant van zijn geboortekaartje zien we Mauk in een bootje, de 
blik vooruit, met op de achtergrond een regenboog en een zon die achter de wolken tevoorschijn komt en 
volop warmte verspreidt. We gaan samen met Mauk op weg naar dat land onder de regenboog! 
 
Uitje zaterdag 27 augustus 
Het uitje van zaterdag 27 augustus naar Maarssen en varen op de Vecht is vol geboekt. Men kan zich hiervoor 
niet meer opgeven, wel kan men als men dat wil op de reservelijst geplaatst worden, want het gebeurt soms 
dat iemand doorgeeft toch niet mee te kunnen door omstandigheden. Wilt u op de reservelijst geplaatst 
worden, geef dit dan door aan Margriet den Heijer, die u dan zo snel mogelijk laat weten als er plaats is. Als u 
dan toch mee kunt kan u in Bethel bij Margriet betalen voordat u de bus instapt.  
Hierbij een betaalverzoek aan mensen die zich hebben opgegeven, maar nog niet hebben betaald. Wilt u zo 
snel mogelijk contant het verschuldigde bedrag aan Margriet betalen, en dan wel voor dinsdag 16 augustus 
15.00 uur, anders vervalt uw reservering en kunnen er mensen mee, die ook nu al op de reservelijst staan. 
Het klinkt misschien een beetje streng, maar ik wil graag iedereen tot dienst zijn. U kunt Margriet bereiken via 
de mail: margriet@betheldenhaag.nl of per telefoon: 070-3606707 of persoonlijk in de kerk of op 
maandagmiddag vanaf 15.00 tot 17.00 uur in de Bethelkapel, Th. Schwenckestraat 28. 
Met een vriendelijke groet, Margriet den Heijer 
 
Zeer geslaagde Senioren Vakantieweek Bosbeskapel 
Op zaterdag 30 juli vertrokken we met 35 personen vanuit de Bosbeskapel. Na een voorspoedige reis kwamen 
we op tijd aan bij het Hof van Putten. We vertrokken met mooi weer en hebben dat de hele week gehouden. 
Zondagmorgen liepen we bijna allemaal naar de Andreaskerk in Putten. ’s Middags was er tijd voor een 
heerlijke wandeling in het vlak achter het hotel gelegen bos. De volgende dag bezochten we het 
Palingmuseum in Harderwijk. De lunch met kibbeling of lekkerbek smaakte heerlijk, ook was er een 
interessante uitleg over de paling en de rokerij. Op dinsdagmiddag vertrokken we voor een bustocht over de 
Veluwe met koffie/thee op het Kasteel Cannenburch en tot slot een bezoek aan IJs van Co, het lekkerste ijs 
van de Veluwe! Ondanks dat het woensdag de warmste dag was liep bijna iedereen naar de weekmarkt in het 
centrum, lekker rondkijken en een terrasje zoeken. ’s Middags ging een aantal van ons nog even naar de 
kringloopwinkel. Na het diner hielden we onze traditionele Bingo met leuke prijzen. Het varen op het Randmeer 
vanuit Elburg op donderdag met een stralende zon was een groot succes. Op onze laatste dag waren we 
actief met een paar leuke zit-volksdansen o.l.v. Ineke Burger. ’s Avonds onze gezellige slotavond met 
livemuziek en diverse voordrachten. Jammer genoeg moesten we zaterdag alweer naar huis, we hadden 
allemaal wel zin om te blijven. De kamers van het hotel waren prima, ook de buffetten waren erg goed 
verzorgd met heerlijke toetjes en we zijn vast allemaal wat aangekomen. Mede dankzij onze chauffeur kijken 
we terug op een fantastische week en gaan zeker nog eens terug naar het Hof van Putten. 
Gelske, Marianne, Coby en Gerard 
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Dienst volgende week  ( via livestream en Kerkomroep) 
Zondag 21 augustus 2022 11e zondag na Pinksteren 10.00 uur voorganger: Drs. Jan Greven, Blaricum 
1e collecte: School van Barmhartigheid - Jongerenwerk 
2e collecte: voor Kerk en Pastoraat bestemd voor de Wijkgemeente 
3e collecte: bestemd voor bijdrage eredienst 
 
Wijkgroet 
Graag de mededelingen voor de volgende Wijkgroet vóór donderdag 22.00 uur 
doorgeven aan: J. (Janny) van Ackooij-van Ast, tel. 070 363 05 24 email: ackooij@ziggo.nl en aan 
M.A. (Ria) Schotte-Harkes, tel. 070-3257546 e-mail: ria.schotte@online.nl zodat wij alle twee op de hoogte 
zijn wat er in de volgende Wijkgroet opgenomen moet worden. 
 
Uitzending 
U kunt onze diensten (live of op een later moment) meevieren via ons eigen Youtubekanaal Wijkgemeente Den 
Haag-West: www.tiny.cc/DenHaagWest  Ook kunt u de dienst beluisteren via Kerkomroep (www.kerkomroep.nl 
of via de app Kerkomroep). Behalve de orde van dienst zijn ook de preken en de Wijkgroet te vinden op de 
website www.bergkerkdenhaag.org  
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